
Dit is jouw leven, een nieuwe integrale interventie 
gericht op floreren. 
 
Ernst  Bohlmeijer  



Inhoud 

 
 
 Oefeningen  
 Uitleg achtergrond en inhoud 
 Vragen  



 
I 
 

Sta eens stil bij een moment in je jeugd dat je helemaal in je 
element was. 



Workshop 

 
 

II 
 

Vertel over die herinnering aan je buurman / buurvrouw. 
2 X 5 minuten 

 
 



Workshop 

 
III 
 

Welke talenten (positieve eigenschappen en vaardigheden) 
komen naar voren in die herinnering? 

 



Workshop 

 
IV 
 

Loop met aandacht de lijst van talenten na. 
Welk talent resoneert? 

Van welk talent word je blij? 



Workshop 

 
 

V 
 

Wat heb je tot nu toe met dat talent gedaan? 
 



Workshop 

 
VI 
 

Zou je er meer mee kunnen en willen doen? 
 

Zo ja, wat bijvoorbeeld? 
Wat komt er bij je op? 

Wat zou een eerste stap kunnen zijn? 



Workshop 

 
 

VI 
 

Verbeeldingsoefening 



Workshop 

 
VII 

 
Korte uitwisseling 





Aanleiding I 

 
Onderzoek onder deelnemers cursussen en 
zelfhulpstudie (n = 150). 
½ jaar tot 1,5 jaar na cursus. 
De psychische klachten op hetzelfde niveau. 
50% van de mensen behoefte aan vervolg. 
Het boek eindigt met invulling geven aan het  
leven op basis van waarden. 
Er zit veel overlap in waarden van mensen. 
Positieve psychologie biedt een fris nieuw kader. 



 
Slotbeschouwing van Steven Hayes: 
Wat kan de positieve psychologie voor ACT betekenen? 
Inhoud geven aan leven naar sommige waarden! 
 
Overigens: 
Wat kan ACT voor positieve psychologie  
betekenen? 
Context:  bv: welke functie heeft savoring? 



Aanleiding II 



 
 
 
Conclusies 
 
 
 Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van 

positief psychologische interventies. 
 Kleine, maar significante effecten op welbevinden en 

depressie. 
 Het onderzoek is over het algemeen van matige kwaliteit. 
 Het ontbreekt aan samenhangende, integrale interventies. 
 
 



Aanleiding III 



Pilot 

 

Veelbelovende therapie voor de geestelijke 
gezondheidszorg. 
Maar het ontbreekt aan cliënten materialen en 
samenhangende oefeningen op basis van componenten van 
psychologisch welbevinden. 
 

 



Dit is jouw leven 
 
 
 Samenhangende interventie  
 Bijdrage aan floreren 
 Zelfdeterminatie / authenticiteit / intrinsieke motivatie 
 Psycho-educatie en oefeningen  
 



Hoofdstukken  
Hoofdstuk 1 De hoogste tijd voor vreugde 
Theorie:  positieve emoties / broaden & build / savoring 
Oefeningen: o.a: dagboek, 3 goede dingen, wandeling 
 
Hoofdstuk 2: Leef je talenten uit 
Theorie: zelfdeterminatie, motivatie, sterke kanten 
Oefeningen: ontdekken van talenten & aangeleerde 
vaardigheden 
 
Hoofdstuk 3: Vergeet jezelf 
Theorie: flow 
Oefeningen: taak/talentenanalyse, actieplannen, flow in 
dagelijks leven. 
 



Hoofdstukken  
Hoofdstuk 4 De optimist verbeeldt zich heel wat 
Theorie:  Optimisme, hoop 
Oefeningen: Verbeeldingsoefening, ABC 
 
Hoofdstuk 5: Geef jezelf een break 
Theorie: zelfcompassie, 3 emotieregulatiesystemen 
Oefeningen: liefdevolle vriendelijkheid, oma-oefening 
 
Hoofdstuk 6: Ik ben dezelfde niet meer 
Theorie: posttraumatische groei, zelfbepaling 
Oefeningen: coping, expressief schrijven, 3 goede dingen, 
behoeftes. 



Hoofdstukken  
Hoofdstuk 7 Je positieve leven delen 
Theorie:  positieve relaties, geweldloze communicatie 
Oefeningen: o.a: kapitaliseren, actief luisteren, 
compassievolle communicatie 
 
Hoofdstuk 8: Het zelf voorbij 
Theorie: moderne spiritualiteit,  
Oefeningen: geven, vriendelijkheid, verbondenheid 
 
 



Uitdagingen 
 
 
 Deficiency motivation & growth motivation 
 Maatwerk 
 Functies 
 Kernoefeningen 
 



Coachings of counseling model 
           

Positieve psychologie 
 
 
 
 
 
 
     Compassie       Oplossingstaal 
   waarderend luisteren 
 
Uitdaging: ontdekken van persoonlijke dromen en die realiseren 



Agenda 
 
 Onderzoek effectiviteit begeleide zelfhulpvariant 
 Onderzoek toepassing welbevindentherapie 
 
 Draaiboek 
 Train-de-trainer (begin voorjaar 2014) 
(www.ditisjouwleven.info) 

 
 Ontwikkeling online toepassing 
 Onderzoek leerkrachten Consent 
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